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شـود. لـذا    ه مـي خوار در اواخر فصل مشـاهد  هاي پسيل كفشدوزك
هاي پسته ايجاد نمود تا  هايي در باغ توان در اواخر فصل پناهگاه مي
و در داشـته باشـند    يمتركتلفات ها در طول زمستان  كفشدوزك

هـاي پسـته ظـاهر شـوند.      ابتداي فصل با جمعيت باالتري در بـاغ 
هـا اسـتفاده شـده اسـت      كفشدوزكه براي بعضي كنوعي پناهگاه 

ان كـ ه مكـ باشـد   لـش مـي  كاه و كـ وي برگ و هاي چوبي حا جعبه
  ها است. كفشدوزكامل كي حشرات گذارن زمستانمناسبي براي 

  
  مديريت علف هرز در باغ -4-2

هيپرپارازيتوييد پسيل معمولي پسـته بـا    يسه گونه از زنبورها
باشند كـه   هاي هرز مشترك مي هاي علف هيپرپارازيتوييدهاي شته

ها به پسيل منتقل شوند. بنابراين مديريت و  توانند از روي شته مي
ميزبـان  پهن بـرگ  هاي هرز  خصوص علف ههرز ب هاي نترل علفك

، تلخـه،  ك(خارشتر، شيرين بيان، يونجه جـارو، پنيـر  مانند ها  شته
ـ    اسپند، سلمه و غيره) در زمان خصـوص در   ههاي مختلـف سـال ب

  شود. ياوايل فصل توصيه م
  
  خطرم كاستفاده از سموم  -4-3

ل و يـ اوادر ژه يو به و يزراعه بتوان در طول فصل ك يدر صورت
، نسـالت) ك( م خطـر ماننـد هگزافلومـورون   كاواخر فصل از سموم 

رد كـ اسـتفاده   (موونتو) و اسپيروتترامات دور)ي(انو اسپيروديكلوفن
ايـن آفـت حفـظ     يعـ يل پسـته، دشـمنان طب  ينترل پسكعالوه بر

سمپاشي و مواد ظرفشـويي (ريكـا)   هاي  ن صابونيگردد. همچن يم
ـ دار يعـ يدشمنان طب يرو يمك ياثر جنب تـوان بـراي    يه مـ كـ د ن

  يا همراه با سموم استفاده نمود. مبارزه با اين آفت به تنهايي و
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محدود كردن منطقه سمپاشي - 4-4
اي تنظـيم   تـوان بـه گونـه    وسعت منطقه مورد سمپاشي را مي

نمود كه برخورد سم با دشمنان طبيعي كاهش يابد. براي كنتـرل  
از بـاغ آلـوده    يا قسـمت يپسيل پسته در بعضي موارد كه اطراف و 

  فقط قسمت آلوده باغ سمپاشي شود. است
  
  محدود كردن زمان سمپاشي - 4-5

ه دشمنان طبيعي حضـور  كمحدود ساختن سمپاشي به زماني 
پـذير نباشـد باعـث كـاهش اثـر       ه آسيبكاي  ندارند و يا در مرحله

پسـيل   يعـ يشود. دشـمنان طب  ها بر دشمنان طبيعي مي كش آفت
دارنـد.   يت بـاالتر يـ ل فصل و اواخر فصـل جمع يمعمولي پسته اوا

كمتـري صـورت    يپاشـ  فصل و اواخر فصل سم ين در ابتدايبنابرا
م خطر استفاده شود. در اواسـط  كاز از سموم يرد و در صورت نيگ

ت دشـمنان  يـ ت و فعاليـ ه جمعكـ ر و مرداد يت يها فصل يعني ماه
ل يزبـان بـه خسـارت پسـ    ياه ميـ ن گيمتر است و همچنك يعيطب

  ها استفاده نمود. شك توان از ساير حشره تر است مي حساس
  

:ب: مبارزه شيميايي
ــت     ــل الزم اس ــول فص ــت در ط ــت آف ــالع از جمعي ــراي اط ب

روزه از بـاغ صـورت گيـرد. در ايـن      7منظم حداكثر  يبردار نمونه
ها جمعيت تخم، پوره و حشره كامل تخمين زده شود  برداري نمونه

و براساس جمعيت هر مرحله رشدي آفت تصميم به مبارزه نمـود.  
 5ها روي هر برگچـه بـه بـيش از     زماني كه ميانگين جمعيت پوره

هـا و   فصل با صـابون عدد رسيد اقدام به مبارزه شود كه در ابتداي 
سموم كم خطر و در ادامه فصل درصورتي كه جمعيت باالتر رفت 
از سموم ديگر استفاده نمود. همچنـين در كـاربرد سـموم تنـاوب     
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كش در چند نوبت سمپاشي  رعايت شود و از استفاده از يك حشره
  متوالي خودداري گردد.

 سازمان حفظ نباتات كشور هر سـاله اقـدام بـه انتشـار ليسـت     
نمايـد. هـم اكنـون جهـت      سموم مجاز براي كنترل هر آفـت مـي  

كنترل پسيل معمولي پسته سموم شيميايي متعـددي در ليسـت   
تـرين   يين و كـاربرد تـر  مهمسموم مجاز اين سازمان قرار دارد كه 

كـش   آمده است. بديهي است كه انتخـاب حشـره   1آنها در جدول 
مل مختلفـي ماننـد   مناسب در هر مقطع زماني بايد با توجه به عوا

، جمعيت آفت، زمان كاربرد، ميزان محصول، سموم بكار رفته قبلي
 كش صورت گيرد. لذا براي انتخاب حشره هو غير ومسم تأثيرنحوه 

 مجـرب  بهتر اسـت بـا كارشـناس    مناسب و موثر در هر نسل آفت
بايد در نظر داشت كه اغلب سموم بـر  در اين رابطه مشورت شود. 

 بايـد  زمان سمپاشي بنابراينآفت موثر هستند  روي مرحله پورگي
بعضي از سموم سيستميك يا اينكه گي منطبق گردد.  با مرحله پور

بنـابراين  كنـد   روي آفـت عمـل مـي   تأخير مانند اسپيروتترامات با 
در بايد توجـه كـرد كـه    كار برد.  هكمي زودتر باين سم را توان  مي

 ريـ نظ كشـي  وسيع حشرهها از سموم غير مجاز و با طيف  سمپاشي
مثل سموم پايروتيروييد (فنوالريت، آمبوش و...) اسـتفاده نشـود و   
همچنين سعي شود هنگام مبارزه بـا سـاير آفـات از سـمومي كـه      

گردند مانند تيوديكارب (الرويـن)   باعث افزايش جمعيت پسيل مي
  ديازينون كمتر استفاده شود.ر يآفت نظ يرو تأثير يب يا سموميو 

شـود در   توصـيه مـي   ،وگيري از مقاومت اين آفت به سمومبراي جل
هاي متوالي از سموم بـا گـروه مختلـف بـه صـورت متنـاوب        سمپاشي

هـاي بـزرگ بـراي سمپاشـي قطعـات       استفاده شود. همچنين در بـاغ 
  صورت موزائيكي استفاده نمود. هتوان از سموم مختلف ب مختلف باغ مي
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  مقدمه
ين آفـت درختـان پسـته كشـور و     تر مهمپسيل معمولي پسته 

هـر سـاله خسـارت     شـود و  آفت كليدي اين محصول محسوب مي
كنـد. در حالـت طغيـاني     هاي پسته كشور وارد مي زيادي را به باغ

اين آفت عـالوه بـر كـاهش محصـول سـال جـاري باعـث ريـزش         
د. شـو  هـا و ضـعف درخـت مـي     هاي سال آينده، ريزش برگ جوانه
گياه دوره رشد  زمان با اوخر خرداد تا اواخر مرداد كه مصادف با هم

حساسيت بيشتري نسبت بـه   است. اين گياه و پر شدن مغز پسته
آفت دارد. در شرايطي كه جمعيت آفت در اين دوره زماني افزايش 

انجام گيرد خسارت سنگيني به محصـول  تأخير يابد و يا كنترل با 
  شود. و گياه وارد مي

اهش جمعيت اين آفـت بـه زيـر سـطح زيـان      كنترل و كي برا
هاي غيرشيميايي متعددي در كنار مبارزه شيميايي  اقتصادي روش

ه كتوان در برنامه مديريتي مبارزه با پسيل پسته استفاده نمود  مي
  د.شو در ذيل به بعضي اين موارد اشاره مي

  
  هاي غير شيميايي: : روشالف

  شخم زمستانه -1
اهش جمعيت پسـيل معمـولي   كعمليات شخم زمستانه باعث 

از اواخر آذر تـا   بايد شود. عمليات شخم يپسته در بهار سال بعد م
متـري   سـانتي  10اوايل اسـفند صـورت گيـرد و خـاك تـا عمـق       

برگردانده شود. در ايـن صـورت درصـد بـااليي از افـراد زمسـتان       
تواند  يز ميت شخم در طول فصل ناگذران تلف خواهند شد. عملي

رهـاي  هـرز و زنبو  هـاي  هـاي علـف   از نظر كـاهش جمعيـت شـته   
  يد مفيد باشد.ئهيپرپارازيتو
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  هاي چسبي زرد رنگ ارتك -2
اهش جمعيـت  كـ روش  كهاي چسبي زرد به عنوان يـ  اربرد تلهك
. تلـه  اسـت هاي ديگر مبـارزه قابـل اسـتفاده     در تلفيق با روش پسيل

گـذران از   امـل زمسـتان  كه حشرات كگذاري در زماني بايد آغاز شود 
رده باشـند.  كـ ريـزي ن  هاي زمستاني خارج شده ولي هنـوز تخـم   محل

هـاي   بهترين زمان تقريباً اواسط اسفند مـاه (قبـل از بـاز شـدن بـرگ     
 20در  10هاي چسبي زرد بـه ابعـاد    از كارت باشد. معموالً پسته) مي

اساس نحوه كاشت شود. تعداد تله نصب شده بر  متر استفاده مي سانتي
و اندازه درختان متغير است ولي در مجموع به ازاء هر متر طول رديف 
درختان پسته يك كارت نصب و در طرف ديگر درخت هم به همـين  

هايي كـه بـاد شـدت زيـاد نداشـته باشـد        ترتيب عمل شود. در مكان
متـري هـم    سـانتي  10تـا   8هاي نواري زرد بـه عـرض    توان از تله مي

ـ   د. الزم است تلهاستفاده كر ه يـ برعل ين سمپاشـ يهاي زرد بعـد از اول
  .شوند يآور جمعد يبال خرداد) يباً اواخر ارديبهشت تا اوايل (تقريپس

  

  
  هاي چسبي زرد اي از كارت نمونه

  
  مقاوماستفاده از ارقام  -3

تــوان مــديريت  بــا آگــاهي از خصوصــيات ارقــام مختلــف مــي
در جهـت كـاهش خسـارت پسـيل پسـته انجـام داد.        تري مناسب
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م است به اين صـورت كـه در   كبري به پسيل بسيار كتحمل رقم ا
بري جمعيت بسيار پـايين پسـيل را تحمـل    كشرايط طبيعي رقم ا

ننـد. همچنـين ارقـام    ك هاي آن سريع ريزش مي ند و برگچهك نمي
رنـد.  قوچي نيز بعد از اكبري حساسيت بااليي دا آقايي و كله احمد

ولي رقم اوحـدي تحمـل بـاالتري نسـبت بـه آفـت دارد و حتـي        
ند. لذا باغـداراني كـه   ك هاي متوسط اين آفت را تحمل مي جمعيت
الزم اسـت بـراي    ،باشـند  هاي خود داراي ارقام حساس مـي  در باغ

بـرداري و بازديـد مـنظم از بـاغ در      مديريت كنترل آفت بـا نمونـه  
بـه  نسـبت   در زمان مناسب صورت افزايش جمعيت و لزوم مبارزه

  كنترل آفت اقدام نمايند تا خسارت كمتري ببينند. 
  

      
  پسته رقم اكبري          پسته كله قوچي           پسته احمد آقايي        

  
  حفاظت و حمايت از دشمنان طبيعي -4

نترل طبيعي پسيل معمولي پسته ك ،بر اساس اطالعات موجود
تخم  .شود طبيعي انجام مياز دشمنان گونه  18در طبيعت توسط 

گونـه از   8بـراي   يهاي پسيل معمولي پسته غـذاي مناسـب   و پوره
ها  كفشدوزك. عالوه بر استهاي پسته  هاي فعال در باغ كفشدوزك
هاي پسـته بـه    نترل طبيعي پسيل در باغكين عوامل تر مهم از هك

ارگر، بـالتوري  كهـاي شـ   آيند، زنبور پسيالفاگوس، سـن  اب ميحس
از دشمنان طبيعي آفت پسيل معمولي نيز ارگر كهاي ش نهكسبز و 

  شوند. پسته در ايران محسوب مي
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  هاي دشمن طبيعي پسيل پسته چند نمونه از كفشدوزك

  

       
  سبز بالتوري              پسيالفاگوس                زنبور           

  
  از پناهگاه زمستاني دشمنان طبيعيمديريت حفاظت  -4-1

ـ   صـورت شـفيره درون بـدن     هزنبور پسيالفاگوس زمسـتان را ب
هاي پسيل معمولي پسـته كـه بـه آن كپسـول      موميايي شده پوره

بـر   موميـايي شـده  هـاي    پوره نيو ا گذراند مي ،گويند موميايي مي
هـايي كـه در    بنابراين در بـاغ  .دنروي برگ درخت پسته وجود دار

توان با  مي ندا اواخر فصل زنبور پسيالفاگوس جمعيت بااليي داشته
و عدم شخم در زيـر درختـان و يـا     ي داماقداماتي مانند عدم چرا

زيـر درختـان و   ف بـاغ  كـ هـاي ريـزش كـرده در     آوري برگ جمع
توري مانند (يـا سـبد بـزرگ) تلفـات     ها درون كيسه  نگهداري آن

  تاني اين حشره مفيد را كاهش داد.زمس
امـل و غالبـاً   كخـوار بـه صـورت حشـره      هاي پسيل كفشدوزك

هـا   لوخـه كدرختـان و يـا زيـر     تنـه  زير پوست جمعي دستهطور  به
ــتان ــي  زمس ــذراني م ــمن اين  گ ــد. ض ــكن ــت  ك ــترين جمعي ه بيش
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